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Propozice kriterium Stará Chodovská 
Giro 2014 

2. ročník silničního kriteria 
 

Pořadatel:   TJ PLAMEN Chodov, Jiráskova 773, 357 35 Chodov 
Ředitel závodu: Zdeněk Kopal, tel.: 608 521 236, e-mail: kopal773@seznam.cz 
Velitel tratě:  František Nádvorník, tel.: 721 955 924, e-mail: nadvornikf@seznam.cz 
Hlavní rozhodčí:  Ing. Bohuslav Václavek, tel.: 604 757 091, e-mail: bvaclavek@seznam.cz 
 

Termín:    Neděle 27. dubna 2014, starty od 10 hod. 
 
Registrace:   27. 4. 2014 od 8:30 hod. v penzionu U Sotonů ve Staré Chodovské    
                 ukončení registrace pro všechny kategorie v 9:40 hod. (uzavřená příjezd. komunikace) 
                                 přihlášky předem do 26.5.2014 do 20:00 na: www.plamenchodov.cz  (uvést celé jméno, rok  

                                     narození,oddíl, kód UCI, platba startovného při převzetí startovních čísel a podpisu registrační listiny) 
      
Místo startu:   na silnici před penzionem U Sotonů   
 
Trať závodu:   po místních komunikacích s převýšením 30 m, trať uzavřená  
                              http://www.gpsies.com/map.do?fileId=cpusbycyxzcgjfub 
  

Startovné:   na celý seriál Giro Chodov 2014 do 18-ti let 200 ,- Kč, nad 18 let 350,- Kč + 50,- Kč  
                              záloha na startovní číslo 

na jednotlivé tréninky do 18-ti let 50,- Kč, nad 18 let 100,- Kč 
        

Kategorie Počet okruhů/ km celkem Ročník narození 

Starší žáci, žákyně 5/8 2000 – 2001 

Kadetky 5/8 1998 – 1999 

Ženy masters 5/8 1978 a starší 

Juniorky 5/8 1996 – 1997 

Ženy 5/8 1979 – 1995 

Kadeti 7/10 1998 – 1999 

Masters III 7/10 1964 a starší 

Junioři 10/15,5 1996 – 1997 

Muži ELITE 10/15,5 1985 – 1995 

Masters I 10/15,5 1975 – 1984 

Masters II 10/15,5 1965 – 1974 
Pořadí se určuje umístěním dosaženým po dojezdu do cíle, okruhy se nebodují.  

O zařazení do věkové kategorie rozhoduje věk dosažený v letošním roce 

 
Pravidla:  závod se řídí pravidly ČSC, propozicemi Gira 2014 a ustanovením tohoto rozpisu. Závodníci s platnou 

licencí jsou povinni ji předložit při prezentaci. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, 
pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Závodníci budou na start připuštěni 

pouze v předepsané přilbě a s kolem v odpovídajícím technickém stavu. Každý účastník musí 

přizpůsobit jízdu svému zdravotnímu stavu. V průběhu závodu je zakázáno rozjíždění po trati. Všichni 
účastníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, rozhodčích a policie. Pořadatel si vyhrazuje 

právo případných nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných 
okolností. 

  
Zázemí závodu:  zdravotník v prostoru startu, přístup k pitné vodě, WC  
 
Výsledky:  zveřejnění  výsledků do 45 min. po dojezdu posledního hodnoceného závodníka do cíle  
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TJ Plamen Chodov podporují 

 
 

 
      

                                                              


